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   مين واقعه نگاری سياست بين المللیو  شصت و ھشت

 شتيبان مالی تروريسم در جھاناياالت متحده، نخستين پ
از دوران جنگ افغانستان عليه شوروی ھا، چندين نويسنده نقش اياالت متحده در تأمين مالی تروريسم بين المللی را 

در  وليت آن را ؤواشينگتن مسبا اين وجود، تا امروز، موضوع به عمليات مخفيانه ای مرتبط می شد که .  کرده اندءافشا

کنگره برای تأمين مالی و : ولی در رابطه با سوريه گام تعيين کننده ای برداشته شد .  عھده نمی گرفتآن زمان ھرگز به

 نموضوعی که تا کنون جزء اسرار مگو بود و ھمه از آ. مسلح ساختن دو سازمان وابسته به القاعده رأی داده است

  .تبديل شده است » يعنی تروريسم  کشور آزادی«بان نمی آوردند، از اين پس به سياست رسمی ز اطالع داشتند ولی به

 ٢٠١۴ جنوری ٣١| دمشق | شبکۀ ولتر 

 

 در شورای امنيت، کنگرۀ اياالت متحده برای تأمين مالی و مسلح کردن جبھۀ ١٣٧٣ و ١٢۶٧با نقض قطعنامه ھای 

ريست توسط سازمان ملل  و امارات اسالمی عراق و شام، دو سازمان وابسته به القاعده که به عنوان تروةالنصر

 . اعتبار خود را حفظ می کند٢٠١۴مبر  سپت٣٠چنين اتخاذ تصميمی تا . ستمتحد به ثبت رسيده، رأی داده ا

متأسفانه، عموم مردم در غرب از چگونگی آن آگاھی .  مملو از فراز و نشيب بود٢و ينخستين ھفتۀ گردھمآئی صلح ژن

 .نان به آنھا ستم روا می داردنيافتند، و قربانی سانسوری بودندکه ھمچ

به گفتۀ رسانه ھای بين المللی، . تصاوير خالف واقعيت عمل می کند: در واقع ھمين امر تناقض اصلی اين جنگ است 

 اياالت متحده پيرامون واشينگتن و رياض که مدعی دفاع از دموکراسی و مبارزۀ جھانی عليه ی جنگ يکسودر

سوريه و ھم پيمانان روسی اش را که به ضرب سياه نمائی و تھمت ھای ناروا تروريسم ھستند، و از سوی ديگر 

 .ديگر قرار داده است ديکتاتور ناميده و آنھا را به تروريسم متھم می کنند، در مقابل يک

، استبداد يک هاگر ھمه آگاھی داشته باشند که عربستان سعودی کشور دموکراتيکی نيست، بلکه يک رژيم سلطنتی مطلق

نواده و يک فرقه است که بر تمامی يک ملت حکمفرمائی می کند، و اياالت متحده نيز چيزی فراتر از تصوير خا

 .نيست» کشور آزادی«مصنوعی دموکراسی و حتی 

کنگرۀ اياالت متحده به شکل سّری : در نتيجه، بايد دانست که اخبار مھم ھفته در تمام کشورھای عضو ناتو سانسور شد 

تشکيل داد که نتيجۀ آن گردھمآئی » شورشيان در سوريه«ی در مورد تأمين مالی و کمک ھای نظامی به ی گيرأبرای ر

کنگره گردھمآئی ھای سّری برگزار می کند بی آن .  درست خوانديدشما کامالً .  معتبر خواھد بود٢٠١۴مبر  سپت٣٠تا 
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 توسط ءبه ھمين علت، گزارشی که ابتدا.  باشندکه روزنامه نگاران و نشريات حق تھيۀ گزارش در اين زمينه را داشته

 توسط نشريات چاپی و صدا و سيمائی در اياالت متحده و اغلب منتشر گرديد، کامالً ) ١(آژانس بريتانيائی رويترز 

حق کسب اطالع از حقيقت » بقيۀ جھان«تنھا ساکنان . رسانه ھای اروپای غربی و در کشورھای خليج نديده گرفته شد

 .داشتندامور را 

آزادی بيان و حق شھروندان از کسب آگاھی ھمه جا از اولويت ھای دموکراسی تلقی می شود، و چنان که می بينيم در 

 .سوريه و روسيه بيشتر از غرب رعايت می شود

ن با اي. مريکا به تصويب رسيده نخوانده است و از محتوای دقيق آن آگاھی ندارداکس قانونی را که توسط کنگرۀ  ھيچ 

که دراينجا مورد نظر می باشد از سرنگون سازی دولت سوريه قطع نظر کرده اند » شورشيانی«وجود، روشن است آن 

به ھمين علت، به عنوان سرباز عمل نمی کنند، بلکه رفتارشان يک رفتار . ھستند» خونريزی«ولی ھمچنان در پی 

مبر  سپت١١ود که طی عمليات تروريستی  که مدعی باياالت متحده: شما باز ھم درست خوانده ايد . تروريستی است

وارد کارزار شده، به منبع » جنگ جھانی عليه تروريسم«قربانی القاعده بوده و سپس از دورانی که به عنوان رھبر 

  و امارات اسالمیةيعنی النصر(اصلی تأمين مالی محافل تروريسم بين المللی مانند دو سازمان رسمی وابسته به القاعده 

موضوع به ھيچ عنوان عمليات سّری سرويس ھای اطالعاتی نيست، بلکه ما در اين . تبديل شده است) در عراق و شام

خاطر مالحظات خاص رسانه ای و ه  به عھده گرفته اند، حتی بوليت آن را کامالً ؤ داريم که مسجا با قانونی سروکار

 .ويب رسيده استجلوگيری از تناقض تبليغاتی، در پشت درھای بسته به تص

مبر توسط القاعده  سپت١١ کنند که عمليات تروريستی  سال پيش ادعا می١٣از سوی ديگر، رسانه ھای غربی که از 

صورت گرفته است و از برکنار کردن جرج دابليو بوش در آن روز توسط نظاميان بی اطالع ھستند، نمی دانيم چگونه 

 .مريکا برای مردم توضيح دھندامی خواھند چنين تصميمی را از سوی کنگرۀ 

ھا ھرگز به شکلی که، غربی . در ايالت متحده توسط سانسور حفاظت شده است» تداوم دولت«در واقع، شيوۀ عملکرد  

 صبح تا غروب، طی چنين ١٠مبر، قدرت از غير نظاميان به نظاميان منتقل شد، از ساعت  سپت١١ندانستند که روز 

قدرت سّری اداره می شد، و چنين امری با نقض قوانين و قانون اساسی اياالت متحده روزی اياالت متحده توسط يک 

 .صورت پذيرفت

نويسنده، جرج ارول را تأمين مالی می کرد که به تخيالتش دربارۀ ديکتاتورھای آينده ) سيا(طی جنگ سرد، سی ای آ 

واند وجدان آگاه عمومی را عليه خطر شوروی بيدار واشينگتن بر اين باور بود که با چنين شيوه ای می ت. بال و پر بدھد

تبديل نشد، در حالی که اياالت » ١٩٨۴«ولی در واقعيت، اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ھرگز به کابوس . کند

 .متحده تجلی گاه آن گرديد

 نفر از ۵٣٨در مقابل . ددر نتيجه سخنرانی ساالنۀ بارک اوباما دربارۀ دولت و اتحاد به تمرين دروغ بی بديل تبديل ش

: يک مورد تغييری نخواھد کرد «: اعضای کنگره که در حالت ايستاده دست می زدند، رئيس جمھور اعالم کرد 

در سوريه، ما از «: و عالوه بر اين . »قاطعانه بودن ما در مورد تروريست ھا که ديگر عليه کشورما حمله نکنند

 .» شبکه ھای تروريستی را نمی پذيرندمخالفانی پشتيبانی می کنيم که برنامۀ

 در ١٣٧٣ و ١٢۶٧ موضوعی را که به طور مشخص به قطعنامۀ ٢و يت نمايندگی سوريه در ژنأبا اين وجود، وقتی ھي

را نمايندگی » مخالفان« می بايستی شورای امنيت که تروريسم را محکوم می دانست تکيه داشت، به آنھائی که معموالً 

و به دليل و .  آنھا اين پيشنھاد را رد کردند و اين موضوع موجب ھيچ واکنشی از سوی واشينگتن نشدکنند پيشنھاد کرد،

مريکا ا از سوی سفير است که مستقيماً » مخالفان«ت نمايندگی أ تروريسم، اين اياالت متحده و ھييعنی: بھانۀ خوبی 

 .رابرت فورد حاضر در گردھمآئی دستوراتی دريافت می کنند
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، نگروپوتی با بسيج ھزاران مزدور ٨٠در آغاز سال ھای . ورد، معاون قديمی جان نگروپونتی در عراق بودرابرت ف

ديوان بين . را عليه انقالب نيکاراگوئه متشکل کرد» کنتراس«مسلح به انضمام بوميان محل که حاضر به ھمکاری بودند 

خاطر چنين مداخالتی که بی صدا ه شينگتن را بالمللی دادگستری، يعنی دادگستری درونی سازمان ملل متحد، وا

، نگروپونتی و فورد ھمان سناريو را در عراق به بازی ٢٠٠٠سپس، در سال ھای . صورت می گرفت محکوم دانست

 .اين بار، ھدف از بين بردن مقاومت ملّی بود که برای اجرای چنين طرحی القاعده را به ميدان نبرد فرستادند. گرفتند

گو می کردند، در واشينگتن،  و و گفتيدر ژن» مخالفان«ت نمايندگی به اصطالح أی که سوری ھا و ھيدر طول مدت

رئيس جمھور به شيوۀ رياکارانۀ خود ادامه می دھد و کنگره ای را که ايستاده و به شکل مکانيکی برای او کف مرتب 

ا به کمک اطالعات و عمليات نظامی، بلکه با ما عليه تروريسم مبارزه می کنيم، نه تنھ«: می زند به کار می بندد 

با جامعۀ بين و ما به کار (...) وفاداری به اعتقادی که به قانون اساسی کشورمان داريم و با عرضۀ الگو به تمام جھان 

، بدون  آينده ای بدون ديکتاتور- آن ھستند فراھم سازيمۀتا بتوانيم آينده ای که مردم سوريه شايست مالملل ادامه می دھي

 .»ترور و بدون ترس

 ١٣٠٠٠٠جنگی که ناتو و شورای ھمکاری کشورھای عرب خليج فارس عليه سوريه به پاکردند تا کنون بيش از  

 که جالدان اصلی - که توسط ديدبان حقوق بشر سوريه منتشر شده » ۶ام آی «ش  به گزار-قربانی بر جا گذاشته است 

 .جمھور شان، بشار اسد می دانند که جسارت دفاع از خود را داشته اندوليت آن را به عھدۀ مردم و رئيس ؤمس
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[1] “Congress secretly approves U.S. weapons flow to ’moderate’ Syrian rebels”, par Mark 
Hosenball, Reuters, 27 janvier 2014 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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Les États-Unis, premiers financiers mondiaux du terrorisme 

 


